
Neet te vergaete... 
 
 Mörge is de aafsloeting om 14.30 oor, de optocht begintj om 18.30 oor. 

De groepe verzamele op 't sjoealplein.  
 Vanwaege de waersväörspelling väör mörge wille wae uch vraoge of 

gae eur kinjer ’n extra setje kleijer mèt wiltj gaeve. Gaef ze ouch zat  
aete en drinke mèt! 

 Controleer uch kindj thoes edere daag op teken. 
 De fietse van de de kinjer kèntj gae inne fietsestalling vanne SV zètte. 
 ’t Leedje van dit jaor steit natuurlijk ouch weer op YouTube. Zeuk mer 

op KVW Roggel 2019, den vindj gae det! Vergaet neet de vlog te  
bekieke! 

 ’t Krentje is ouch digitaal truuk te vinje oppe site: www.kvwroggel.nl. 
 Wae zeen edere daag te bereike inne voetbalkantien en  

’s aoves vanaaf 19.30 oor op 763797. 

‘t Waer 

 
 

‘t Waerdtj mörge  
26 graden mèt  

redelijk get raegen 
 

 
 

Ni Hao, goje daag! 
Waat gebäördje dao vanmörge vreug toch? Ruud en Luud zeen d’r achter det wae de tempel gister 
geäopendj höbbe en weer ‘nne hint in henj höbbe. En kwaod det ze waerdje! Iërst wille ze ós  
vergiftige, daonao ontsteit d’r brandj en noe renne ze as gekke achter ós aan. Noeats gedacht det 
die zoea gaer Keizer wille waere. Wie ich van de wichter begraep wille ze allemaol loempia febrieke 
bouwe en de wichter dao verplichte om väör niks te wèrke, det kèn toch écht neet! Det zooj ich as 
Keizerin noeats doon.  
 
Zoea-as verwachtj waerdje ‘t vanmiddig 
waal hiël spannendj mèt die Ninja’s.  
Gelökkig haaj Slum-pie zien bèste post-
doef ingezatte en gezörgdj det wae de 
Ninja’s de baas kóste zeen. Waat ‘nne  
sterke miens, dao loge de ninja’s toch te 
kieke! Dankzij de wichter höbbe wae weer 
miër puzzelstökke. Al lieke die auch neet 
echt te kloppe… dao mótte wae ós toch 
echt efkes väör gaon zitte. Haope det ’t  
luktj óm ’t raodsel op te losse. 
Door van A 

     

 

‘t Bamiblaedje 
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Hoi kvw fans, 
Wij zijn een speurtocht aan het doen. We moeten 

nog een paar spelen. We zijn aan het beekspringen 

en we hebben de snelste tijd in gezet. 
Groetjes van Kay en Lenn, 5/6B 

Hallo KVWtjes, 
Wij waren vandaag in de bossen. We hebben verschillende spellen gedaan zoals boogschiete en superbal. Bij het boogschieten, mochten we op de kont van de leiding schieten hahaha Groetjes Iza, Noa en Anouk,  groep 6/7 

Haa chinezen, 

Wea zeen spellen aan het doon en we zeen 

de best. 

Tom en Jerre, 7/8B 

De surtogt was leuk. Dide Liebreks, 4A 

Hoi kvw, 

We heben de 

leukste leiders 

van heel kvw 

Groetjes Tim, 

4A 

Het was heel leuk met 

kratje stapelen en  

valspelen. 

Gijs, Sem en Raff 7/8A 

Daag KVW´ers 

We zeen spelletjes aan ut doon.  

We zeen 3 op een rij aan ut doon.  

We hubbe al 2 puzzelstukjes verdeent.  

We zeen op de leistert un speurtocht aan ut 

doon.  

De leiding zijn leuk.  

Groetjes van Freek, Pien, Liz en Tom  groep 4B 

 



Hallo iedereen, 

We zijn nu een parcoer aan het doen! En we gaan 

dadelijk survivel doen.  

Lara, Eva, Senna en Selina, 7/8B 

Haa KVW´ers 

Wea zeen de Kung-Fu-Panda´s van 3b 

en zeen noe oppe leistert om puzzel-

stukken te verzamelen en de Ninja´s 

teage te haoje, want wea kinne al echt 

kung-fuen! Ze mogen bang zeen veur 

os! We hubbe aug al snuupkes gehadj 

van Bo, want die is vandaag jeurig! 

Greotjes van Lars, Lez, Tygo, 3B 

Nihou 

We zeen noe in het bos un spel aan ut doan het is 

hiel erg leuk. We motte van de glijbaan aaf  

glijden, en we goan dadelijk nog angere  

survivalspellen doon. 

Groetjes Niels en Daan, 5/6A 

Hoi mensen, 
Wij zijn net aangekomen op de Leistert. Wij gaan opzoek naar alle puzzelstukjes.  Misschien vinden we een schat en ik heb vandaag de kar getrokken. Groetjes van Britt, 3A 

Hallo kinderen  

Wij stellen een ninja leger. Wij willen 

dat loempialuud keizer wordt zodat hij 

een loempiaflabliek krijgt.  

Ben voor team loempia! 

Groetjes Katja de loempia (Rosa), 7/8A 

 

Spieter spetter spatter, de wichter zeen in ‘t  
water. Ze zeen nog lang neet meug en spele met 
volle teug. Springkusse op en aaf, hie geit ‘t 
daak d’r aaf. Disco denskes waore alvast  
gedaon, vanaovendj waerdj det dus geine  
kraom.  
Groet vanoet ´n zonng strandj, hie sjuppeze  
eine goeie bandj. Leiding made in China, groep 9 

Posten bie KVW is ouch leuk!  



Toet morge! 

 
 
 
 
 1 = blauw 
 
 2 = zwart 
 
 3 = raoze 
 
 4 = oranje 
 
 5 = gael 
 
 6 = gries 
 

Gaef de postdoef van Slum-Pie ‘n kläorke! 

 

Waat huertj bie-ein? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proficiat! 
Bo Geraedts, groep 3B 

Jäorige! 


